VHFVHF-V&W
Verslag bestuur VHF-V&W van 23 oktober 2012
Aanwezig:
Broekhuizen

Joris Al, Louis Otten, Rogier Broekman, Willem Behrens, Anne van Urk, Carol van Raalten, Marien

Afwezig:

Krystyna Robaczewska, Johan Jacobs

Lokatie:

Schoemakerstraat 97B, Delft

Tijdstip:

13.00-14.30

1.
Opening en mededelingen
Joris opent de vergadering. Johan is op vakantie. Bert ten Haaf heeft aangegeven niet in te gaan op
de uitnodiging om deel te nemen in het bestuur.
2.
Verslag bestuur VHF-VenW van 04 september 2012
Carol mist zijn opmerking over een lange termijn visie. Hij vraagt of hij toegang heeft tot de ledenlijst.
3.
Contributie
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester. De afdracht aan de CMHF blijft ongewijzigd
voor 2013. De penningmeester stelt voor om €1000,- voor de ledenwerfactie te verwijderen. Wordt
€1100,- opgevangen in batig saldo of contributieverhoging? De leden betalen <10 Eur aan VHF en
€120,- aan CMHF. Joris geeft aan dat hij een bestemming voor de reserve wil hebben. Achterstallige
leden moeten nog worden benaderd. VHF heeft een reserve waar nu op ingeteerd wordt.
De penningmeester stelt een eenmalig contributieverhoging voor die een aantal jaren gehandhaaft zal
blijven. De vorige verhoging heeft meer dan vier jaar geleden plaatsgevonden. Het voorstel is €10,voor actieve leden, €5,- voor senior leden, donateurs ongemoeid. Het voorstel wordt door het bestuur
aangenomen en aan de leden tijdens de ALV voorgelegd.
4.
Voorbereiding ALV 17 dec 2012
De lokatie moet nog worden vastgesteld. Doel is om deze binnen Rijkswaterstaat omgeving te kiezen.
De opties zijn Koningskade (Den Haag), Boompjes (Rotterdam), Plesmanweg (Den Haag). Lokatie
Westraven is niet beschikbaar wegens het onderzoek naar trillingen van het gebouw. Er wordt
gekozen voor de Boompjes, op de 20e etage. Het thema is "pensioenen op de tocht." Louis zal
Barbara Leach (CMHF) en Onno Steenbeek (APG) benaderen. De ALV zal gehouden worden van
14.30 tot 15.15 en het thema van 15.30-17.30. Daarna een afsluiting met versnapering.
5.
Website
De website is vernieuwd. De secretaris zal bij de ALV de nieuwe website tonen. Carol vraagt de lange
termijnvisie van VHF is, wat de kernactiviteiten zijn. CMHF heeft veel werk naar zich toegetrokken.
Joris vindt dat er twee kernzaken zijn, belangenbehartiging en leden onderling verbinden. Een
community waarin je over interessante en belangrijke zaken van de rijksdienst kunt debateren, zoals
pensioenen en reorganisatie. Krijg de leden met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen. De link
naar I&M is nu dun. Zoek verbinding met Kadaster, Belastingdienst en andere partijen.
6.
Naamswijziging vereniging
Er vindt een discussie plaats over de doelgroep van de vereniging en daarna de naamswijziging. Het
CMHF heeft al middelbaar in de naamgeving. Joris wil zo dicht mogelijk bij de CMHF blijven. Na
discussie en stemming wordt de naam vastgesteld:
Vereniging van Hogere en Middelbare Functionarissen van Infrastructuur, Milieu en Vastgoed.
(vhmf-imv)
.
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7.

Rondvraag
.Willem meldt dat de ledenadministratie is losgekoppeld van het penningmeesterschap.
Marien vraagt hoeveel inzet er vanuit het bestuur nodig is voor het seniorenconvent? Dit is 4
vergaderingen en 2 extra dagen per jaar.
Anne vraagt wanner er een etentje wordt georganiseerd voor de vertrekkende, aanwezige en
komende bestuursleden.

Actiepunten
item
2012.10.23_01
2012.05.10_05

betreft
Langetermijnvisie en doelen VHF
Afstemming voorwaarden website

Aktiehouder
Allen
Rogier

Status
Open
Loopt
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